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AVALIAÇÕES PSICOSSOCIAIS 

ESPAÇOS CONFINADOS E TRABALHO EM ALTURA  Conforme disposto na NR-33 (Portaria MTE nº 202/2006) e NR-35 (Portaria SIT nº 313/2012) que tratam respectivamente de Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados e Trabalho em Altura, todo trabalhador designado para atuar em espaços confinados e trabalho em altura, conforme o PPRA da empresa, deve ser submetido a exames médicos específicos para a função que irá desempenhar, incluindo os fatores de riscos psicossociais, desde que previstos no PCMSO, antesantesantesantes da emissão do respectivo Atestado de Saúde Ocupacional (ASO).  DEFINIÇÕESDEFINIÇÕESDEFINIÇÕESDEFINIÇÕES        AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL:AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL:AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL:AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL:    Avaliação realizada por profissional psicólogo, por meio de análise da história clínica pessoal e ocupacional, com a aplicação de testes psicológicos específicos, efetuada em trabalhador que já atua ou que irá atuar em trabalhos em espaço confinado e/ou em altura, que gere um parecer que servirá de auxilio ao médico do trabalho no julgamento de sua aptidão para esta função.  ESPAÇO COESPAÇO COESPAÇO COESPAÇO CONFINADO:NFINADO:NFINADO:NFINADO: É qualquer área ou ambiente não projetado para a ocupação humana contínua, que possua meios limitados para a entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou o enriquecimento de oxigênio (Base Legal: Portaria GM 202 de 22/12/2006 publicada no D.O.U. em 27/12/2006 e última atualização Portaria MTE 1409 de 29/08/2012 publicada no D.O.U. em 31/08/2012).  TRABALHO EM ALTURA:TRABALHO EM ALTURA:TRABALHO EM ALTURA:TRABALHO EM ALTURA: Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda (Base Legal: Portaria SIT n.º 313, de 23/03/2012 publicada no D.O.U. em  27/03/2012 ).  RECOMENDAÇÃORECOMENDAÇÃORECOMENDAÇÃORECOMENDAÇÃO        Considerando que a Avaliação Psicossocial possibilita à indústria adotar medidas preventivas em relação à saúde mental dos trabalhadores, auxiliando na diminuição dos riscos de acidentes de trabalho, na redução 



dos índices de absenteísmo e afastamentos ocasionados por transtornos mentais (fatores que têm impacto no FAP), recomenda-se:  1)1)1)1) As Avaliações Psicossociais devem ser realizadas por um Psicólogo que tenha especialização em Psicologia Clínica e Avaliação Psicológica, com registro profissional no respectivo Conselho.  2)2)2)2) Uma Avaliação Psicossocial realizada com qualidade técnica adequada deverá: a.a.a.a. Contemplar a análise do trabalhador em seus aspectos biopsicossociais; b.b.b.b. Possuir critérios e instrumentos específicos de avaliação de transtornos mentais; c.c.c.c. Levar em conta a relação interdisciplinar entre o Médico do Trabalho, o Psicólogo e o RH da empresa, para o êxito do trabalho uma vez que são saberes complementares que subsidiam um ao outro na avaliação do trabalhador como um ser indissociável.   3)3)3)3) As empresas devem considerar que uma Avaliação Psicossocial consistente e precisa possui uma relação custo-benefício altamente favorável para a empresa, na perspectiva da segurança jurídica e econômica.  4)4)4)4) A empresa deve garantir o sigilo das informações contidas no relatório emitido pelo psicólogo, que será de uso exclusivo do médico, ou na impossibilidade deste, alguém indicado por ele.  5)5)5)5) Todo material resultante de avaliação psicológica deve ser guardado por 5 anos, porém, como a Avaliação Psicossocial fica integrada aos arquivos ocupacionais o prazo é de 20 anos.  Para a realização da Avaliação Psicossocial a empresa poderá utilizar pessoal técnico interno ou contratar a prestação dos serviços especializados.  Segue em anexo texto integral da NR-33 e NR-35.  _____________________________________________________________________________________________ 
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